Protokol z posiedzenia Komisjl ds. naboru na konkursu - pomoc panstwa w
wychowaniu dzieci.
zdnia23.03.2016roku
Powolana Komisja na rozstrzygni^cie konkursu - pornoc panstwa w
wychowaniu dzieci, Zarz^dzeniern Nr 02/2016 Kierownika Gminnego Gsrodka
Pomocy Spolecznej w Kutnie w skiadzie:
1. Witczak Katarzyna
2. Przybylska Joanna
3. Modrzejewska Malgorzata
w dniu 22.03.2016 po przejrzeniu zlozonych dokumentow, zdecydowala si§ na
zaproszenia na rozmowe. kwalifikacyjn^ wszystkie osoby, ktore zlozy dokumenty na
ogtoszony konkurs. Na ogloszony konkurs wpfyneio 6 ofert dore^czonych osobiscie I
za posrednictwem poczty.
Dnia 24.03.2016 roku powotana
Komisja przeprowadzila rozmowy
kwalifikacyjne na temat znajomosci zagadmen zwiazanych z w/w stanowiskiem z
Paniami, ktore odpowiednio uzyskaly punkty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magdalen^ Jablonsk^ ( godz. 11.00) 39 pkt.
Agnieszk^ Borkowska ( godz, 11.10) pkt. 36
Monik§ Owczarzak ( godz. 11.20) pkt.36
Iwonj| Zielinsk^ ( godz. 11.30) pkt. 35
Lidi£| Pobieraj ( godz. 11.40) pkt3 5
Darij| Grzeiak ( godz. 11.50) pkt. 38

Czlonkowie komisji zadali poszczegolnyiri kandydatom pyiania:
1. Mam troje dzieci. Chc^ swiadczenle wychowawcze na 2 I 3 dziecko. Jakie
musz^ zlozyc dokumenty?
2. Mam 10 ha gospodarstwa rolnego, dwoje dzieci. ja i maz utrzymujemy si§ z
tego gospodarstwa. Czy nalezy mi si§ swiadczenie?
3. Zgodnie z KPA ile jest dni na zatatwienie sprawy. Jezeli jest nie zalatwiona
sprawa w terminie to co nalezy zrobic?
4. Nie mam rozwodu. Mam 8 letnlego syna. M%z odszed-1 do Irmej kobiety, z
ktor^ rna dziecko, mieszka z ni^. Piaci dobrowolne alimenty. Co musz^ zlozyc
zeby dostac swiadczenie?
5. Do kiedy musz^ zlozyc wniosek, aby otrzymac swiadczenie od kwietnia?
6. Czy zria Pani program Sygnity i Empatia?
7. Mam czworo dzieci, Chc§ swiadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci. Co
musze. zlozyc?
8. Corka 18 maja konczy 18 lat. Czy nalezy mi si§ swiadczenie?
9. Dlaczego Pani zdaniem powinria Pani zostac zatrudniona a nie inna osoba?

Komisja po zliczeniu punktow poszczegolnych czlonkow, proponuje zatradnic
Pania_ Magdalen? Jabtonska^, ktora uzyskala 39 punktow.

2.
"t
3.

K2ERQWNIK.
OSRODKA POM
SPOtECZNEJ W KUTNSE

